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Agenda

① Contextualização

② Quadro referencial

③ Benchmarking internacional

④ Diretrizes Gerais

⑤ Tabela de Serviços Básicos:

Proposta



Contexto do Projeto

① Contextualização



Objetivo

“Padronização das rubricas dos serviços básicos

prestados pelos terminais de contêineres e definição 

de diretrizes acerca dos serviços inerentes, acessórios 

ou complementares”
[Item 3.1 da Agenda Regulatória Biênio 2018-2019; aprovada pela Resolução ANTAQ nº 6.235/2018 - SEI 0542003]

Ou seja:

1
) 

✓ Rubricas; e não valores

✓ Serviços básicos; e não todos

✓ Foco: Transparência e comparabilidade



Produto

“A equipe da ANTAQ deverá ser capaz de propor, ao final 

dos trabalhos, uma estrutura básica de rubricas, rígida, em 

níveis, contemplando os serviços essenciais tipicamente 

encontrados em todos os terminais de contêineres, 

flexibilizando de alguma forma a inclusão dos serviços 

complementares ou acessórios”
1
) 



Etapas anteriores

1) Descrição do problema

2) Coletas de dados

1
) 

3) Mapeamento dos atores envolvidos

4) Identificação do universo abrangido

5) Questionário e visitas técnicas a 7/30 terminais

6) Benchmarking (nacional e internacional)

7) Revisão bibliográfica



Contexto do Projeto

② Quadro referencial



Índice

1) Questões-chave

2) Do projeto e do processo

1
) 

3) Do problema a ser resolvido

4) Das informações de campo

5) Do benchmarking internacional do setor

6) Dos protagonistas

7) Do THC



Questões-Chave

1) Discussão complexa e multifacetada: 

2) Discussão com particularidades brasileiras: 

1
) 

3) Comércio exterior brasileiro

4) Clientela dos terminais

5) Relação “terminal molhado” – “terminal seco”

6) Escopo dos “terminais molhados”

7) Benchmarking nacional (outros setores; outras agências)

8) Perfil das receitas/faturamento



Discussão complexa e multifacetada 

1
) 

Contemporânea da 

ANTAQ: 2 décadas 

de discussão!

Discussões e processos 

em diversos órgãos 

reguladores e de 

controle: CADE + TCU + 

MP + justiça.

2 Agendas 

Regulatórias

Ainda demanda 

análise e decisões?



Discussão com particularidades brasileiras: 

1
) 



A seaport is more than a transit hub

A seaport is partner in the total logistics chain

Competition with other ports is about logistics and transport networks
Customer wants a total supply chain solution

➢ “Porto é mais que um ‘transit hub’; é um 

parceiro na cadeia logística total/global. 

➢ Concorrência com outros portos é, na 

verdade, uma concorrência logística... 

➢ Isso porque o cliente quer soluções totais 

para a cadeia de suprimentos”.





Discussão com particularidades brasileiras: 

1
) 



Brasil e o Mundo

Área > 4 mi Km2
População > 100 mi

PIB > 400 US$ bi

BRASIL
Japão

USA

Russia

China

Índia
México

Paquistão

Bangladesh 

Nigeria

Alemanha

Holanda

Inglaterra

França

Itália
Espanha

Corea do Sul

Indonesia
Canada

Australia

Logística: Fator crítico de sucesso



52⁰/150 (2011): Custo Logístico (p.ex: BR = 15%; US = 8,6%)

Brasil

56⁰/160 (2018): “Logistics Performance Index – LPI” do Banco Mundial

109⁰/189 (2018): “Doing Business” do Banco Mundial

16



Infraestrutura de Transporte

Reducionismo ! ! !

Serviços de Transporte

Infraestrutura Viária

Logística



LOGÍSTICA é bem mais abrangente ! ! !

Infraestrutura associada (ex: armazenagem);

Serv. associados (ex: estufagem e consolidação de cargas);

Distribuição espacial (principalmente nas regiões urbanas);

Infoestrutura (tecnologia da informação);

Alfândega;

Segurança (patrimonial e humana);

Sistema tributário;

Articulação intermodal (física, operacional e institucional);

Infraestrutura de transporte 

Serviços de transporte

Infraestrutura viária







Discussão com particularidades brasileiras: 

1
) 



Comércio exterior brasileiro

1
) 



Clientela dos terminais

1
) 



Relação “terminal molhado” – “terminal seco”

1
) 



Relação “terminal molhado” – “terminal seco”

1
) 



Escopo dos “terminais molhados”

1
) 



Benchmarking nacional

1
) 



Perfil das receitas/faturamento

1
) 



Questões-Chave

1) Discussão complexa e multifacetada: 

2) Discussão com particularidades brasileiras: 

1
) 

3) Comércio exterior brasileiro

4) Clientela dos terminais

5) Relação “terminal molhado” – “terminal seco”

6) Escopo dos “terminais molhados”

7) Benchmarking nacional (outros setores; outras agências)

8) Perfil das receitas/faturamento



1) Discussão complexa e multifacetada.

2) Foco (pra valer!) ainda não) na logística.

3) Peculiaridades brasileiras:

a) Nas leis e normas;

b) Na forma de atuação dos órgãos 

intervenientes;

c) No modus operandi portuário e de comércio 

exterior.

4) PJ: quase a totalidade da clientela dos terminais.

5) Histórico + novos arranjos na relação “terminal 

molhado” – “terminal seco”.

6) “Terminais molhados” operam não apenas 

contêineres.

7) Maior parte das receitas/faturamentos dos 

terminais, arrendados e TUPs, vêm de contratos 
(e não de cobranças pelas Tabelas de Preços).



Contexto do Projeto

③ Benchmarking internacional



Comissão de Competição da EU

1
) 

➢ Fonte:  Relatório “Terminal handling charges during and after 

liner conference era” 

➢ Fonte originária:  CENSA - “Council of European and 

Japanese National Shipping Association”





Divisão de responsabilidades

1
) 

Fonte:  Relatório “Terminal handling charges during 

and after liner conference era” 



EU - Processo AT.39850
Transporte marítimo de contentores

1
) 



EU - Processo AT.39850
[Decisão da Comissão]

1
) 

Compromissos (14 armadores)



Brasil
Resolução ANTAQ nº 2389 (em revisão)

1
) 



Contexto do Projeto

④ Diretrizes Gerais



Estratégia

1
) 

A despeito da potencial pequena utilização de Tabela 

de Preços nos/pelos terminais de contêineres, como 

visto anteriormente, ao menos se e enquanto viger o 

modelo balizado pela Lei nº 12.815/2013 e normas dos 

diversos órgãos intervenientes, adotar-se uma solução 

de compromisso que busque compatibilizar esse 

arcabouço legal e normativo e as distintas visões dos 

atores envolvidos. Aliás, na linha do voto dos dois 

Diretores que já emitiram seus votos no processo de 

revisão da Resolução nº 2.389/2012.



Diretrizes

1) Explicitação do rol de serviços potencialmente utilizáveis nos

terminais para, em qualquer situação ou hipótese, transitar do 

portão do terminal ao porão do navio; ou vice-versa .

OBS: Rol possível de ser revisto periodicamente.

2) Classificação dos serviços em:

a) Inerentes: Obrigatórios e exclusivos.

b) Complementares: Obrigatórios ou exclusivos.

c) Acessório: Nem obrigatórios, nem exclusivos

OBS:

➢ Obrigatoriedade: Do serviço definido.

➢ Exclusividade: Da prestação do serviço dentro das 

fronteiras do terminal (dado que ele seja demandado: 

obrigatório ou não).

1
) 



Diretrizes

3) Padronização de nomenclatura de todos eles (p.ex., na linha 

do “Electronic Code of Federal Regulations - e-CFR”, Parte-520,  

americano).

4) Explicitação de “fato gerador” e/ou caracterização de cada um 

deles (idem).    

1
) 

5) Estruturação da Tabela de Preços:

a) Inerentes: Rol padronizado + Nomenclatura padronizada

b) Complementares: Rol flexível + Nomenclatura padronizada

c) Acessórios: Rol livre + Nomenclatura livre

OBS: Para especificidades do terminal.

6) Adoção de sistemática de “armazenagem/permanência 

temporária” (“free time”), com prazo máximo para retirada de 

cargas de/para instalações de retroárea (contígua ou remota) 

– na linha da minuta de revisão da Resolução nº 2.389/2012 e 

votos dos dois Diretores.



Diretrizes

7) Liberdade para os terminais definirem valores para cada uma 

das rubricas, exigindo, porém, divulgação no site do 

terminal/empresa;

8) Liberdade para os terminais definirem “pacotes de serviços” 

(na linha dos planos de saúde) ; com exigência apenas de:

➢ Valor igual ou menor à somatória dos serviços da tabela 

(inerentes, complementares ou acessórios (na linha nas 

normativas do BACEN);

➢ Divulgação no site do terminal/empresa.

1
) 



Contexto do Projeto

④ Serviços Básicos: Proposta



Serviços Básicos

Medição Modalidade Obrigatório? (*) Exclusivo? (**)

1 Seviços de carga e descarga unidade x x

2 Peação ou desapeação a bordo unidade x x

3 Engate ou desengate em terra unidade x x

4 Transporte interno unidade x x

5 Recebimento ou entrega de/para vagões ou caminhões unidade x x

6 Utilização de porteiner ou guindaste unidade x x

7 Colocaçao/remoção da pilha unidade x x

Free Time x x

Pós-Free Time x N

10 Emissão de documentos unidade x N

11 Estufagem ou desestufagem unidade N N

12 Posicionamento para vistoria unidade x x

13 Pesagem unidade x x

14 Fornecimento de tomada e consumo de energia eletrica unidade/período x x

15 Monitoramento da temperatura unidade/período x x

16 Vstoria/aplicação de lacre unidade x x

17 Fornecimento de fotografias unidade N N

18 Utilização de tanque de contenção de resíduos unidade x x

19 Limpeza do tanque e destinação do resíduo gerado unidade e volume N N

20 Inspeção não invasiva (escaner) unidade x x

21 Fumigação unidade N x

22 Fornecimento e colocação de rótulos unidade x N

23 Permanência de veículos N N

24

25

26

27

28

29

30

(*)

(**) EXCLUSIVIDADE: Da prestação do serviço dentro das fronteiras do terminal (dado que ele seja demandado: obrigatório ou não)

Terminais de Contêineres

8 Armazenagem Unidade/perído

OBRIGATORIEDADE: Do serviço (para, em qualquer situação ou hipótese, transitar do portão do terminal ao porão do navio; ou V.V

Serviço

Serviços Básicos
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